
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 
Ταχ. Δ/νση: Σπέτσες 

Ταχ. Κώδικας: 18050 

ΤΗΛ: (22983) 20010 
ΦΑΞ: (22980) 73366 

e-mail:  dspetson@hol.gr 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

 
 

ΣΠΕΤΣΕΣ  28 / 02 / 2017 
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Θέμα: «Ορισμός Αντιδημάρχων για το από 01-03-2017 μέχρι και 31-08-2019 χρονικό 
διάστημα – Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων». 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 

Έχοντας υπόψη του: 
 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 και 59 του Ν. 3852/2010 σχετικά με τον ορισμό των 

Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου. 

2. Την υπ’ αριθ. 15150/15.04.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗΧΝ-ΑΡΨ) απόφαση του Υπουργού 

Εσωτερικών, «Πρωτοβάθμιοι και Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της παραγράφου 3ε του Ν. 4051/2012 (ΦΕΚ 40/τ. 

Α’/20.02.2012) «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις 

εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του ν. 4046/2012», αναφορικά με τον ορισμό 

Αντιδημάρχων οι οποίοι δεν θα λαμβάνουν αντιμισθία. 

4. Την με αριθμό 43, υπ’ αριθ. Πρωτοκόλλου 30565/06.08.2014 (ΑΔΑ: 7Ν27Ν-ΡΒΩ), 

εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με την οποία η θητεία των Αντιδημάρχων κατά 

την Δημοτική περίοδο από 1/9/2014 έως και 31/8/2019 δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 

2,5 ετών. 

5. Το γεγονός ότι ο Δήμος Σπετσών εμπίπτει στην παράγραφο 3 του άρθρου 59 Ν. 

3852/2010 και συνεπώς δύνανται να οριστούν έως δύο (2) αντιδήμαρχοι. 

6. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. 

(αποφ. 11247 – ΦΕΚ 3465/28.12.2012  τεύχος  Β’) για τον Δήμο Σπετσών, σύμφωνα με τα 

οποία  ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 4.027 κατοίκους. 

7. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου (ΦΕΚ 1905/2013, τεύχος Β’), όπως 

τροποποιήθηκε (ΦΕΚ 2105/2013 & 2401/2013, τεύχος Β’) και ισχύει. 

8. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου και της άμεσης εξυπηρέτησης των πολιτών. 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 

Α. – Ορίζει τους Αντιδημάρχους του Δήμου Σπετσών, με θητεία δυόμισι ετών, εντός της 

τρέχουσας δημοτικής περιόδου, δηλαδή με θητεία από 01 Μαρτίου 2017 μέχρι και 31 

Αυγούστου 2019, μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες του, όπως 

παρακάτω: 

1. – Ορίζει Αντιδήμαρχο, χωρίς αντιμισθία, τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. 

Παναγιώτη Πάνου, υποβοηθούμενο από τους κατά περίπτωση παρακάτω αναφερομένους 

εντεταλμένους και συνυπεύθυνους δημοτικούς συμβούλους, στον οποίο και μεταβιβάζει τις 

παρακάτω αρμοδιότητες: 

 Είναι αρμόδιος Αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου Σπετσών. 

 Είναι υπεύθυνος για τον τομέα καθαριότητας και την εν γένει καθαριότητα του νησιού, 

στον οποίο ενδεικτικώς περιλαμβάνονται η καθαριότητα των κοινοχρήστων χώρων του οικισμού, 

η καθαριότητα και η άψογη τουριστική εμφάνιση των παραλιών του νησιού αρμοδιότητος του 

Δήμου Σπετσών. 

 Είναι υπεύθυνος για τον τομέα περιβάλλοντος και πρασίνου, στον οποίο ενδεικτικώς 
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περιλαμβάνονται το κλάδεμα των δέντρων των κοινοχρήστων χώρων καθώς και το πότισμα 

αυτών. 

 Είναι υπεύθυνος για τον φωτισμό των κοινόχρηστων χώρων. 

 Είναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία της χωματερής του Δήμου. 

 Έχει την ευθύνη για την χορήγηση των αδειών λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού 

ενδιαφέροντος, τεχνικών παιγνίων, αδειών λειτουργίας μουσικών οργάνων καθώς και για την 

έκδοση εντολής σφράγισης αυτών, όταν δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις. Επίσης είναι 

αρμόδιος για τον τομέα της λειτουργίας των καταστημάτων εκμίσθωσης ποδηλάτων και 

μοτοποδηλάτων και την έκδοση των αδειών λειτουργίας και την τήρηση των όρων λειτουργίας 

αλλά και την συνεργασία με τις αστυνομικές αρχές προς επιβολή των προβλεπομένων  κυρώσεων  

σε  περιπτώσεις υπέρβασης των αδειών, παράβασης ή και λειτουργίας δίχως άδεια. 

 Έχει την ευθύνη για την χορήγηση των πάσης φύσεως αδειών που απαιτούνται για τη 

λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα. 

 Έχει την ευθύνη για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την 

εκμετάλλευση περιπτέρου, την μεταβίβαση του δικαιώματος χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την 

εκμετάλλευση περιπτέρου και την εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου. 

 Έχει την ευθύνη για την υπογραφή των συμβάσεων που αφορούν την απλή παραχώρηση 

χρήσης αιγιαλού και παραλίας. 

 Έχει την ευθύνη και την επίβλεψη των κοινοχρήστων χώρων καθώς και την έκδοση των 

σχετικών αδειών παραχώρησης. 

 Έχει την ευθύνη για την τήρηση του κυκλοφοριακού και του δακτυλίου, σύμφωνα με όσα 

ορίζονται στις σχετικές Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σπετσών. 

 Είναι υπεύθυνος για την έκδοση και υπογραφή των καρτών αδείας εισόδου των 

αυτοκινήτων, οχημάτων στο νησί, στους δικαιούμενους κάρτας εισόδου, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες κανονιστικές πράξεις του Δήμου. 

 Σε  συνεργασία  με  την  Επιτροπή  Ύδρευσης  του  Δήμου,  έχει  την  ευθύνη  για  την  

ακριβή μέτρηση παραλαβής και πληρωμής του μεταφερόμενου ύδατος προς ανθρώπινη 

κατανάλωση προκειμένου ο Δήμος να μην επιβαρύνεται οικονομικά επιπλέον του προς τούτο 

απαιτουμένου. Επίσης για  το  σκοπό  αυτό  συνεργάζεται  με  τον  Αντιδήμαρχο  και  ο  αρμόδιος  

δημοτικός  υπάλληλος,  που εκτελεί χρέη αντλιωρού του Δήμου, ο οποίος οφείλει να ενημερώνει 

συνεχώς τον Αντιδήμαρχο, προς προστασία του εν λόγω δημοτικού συμφέροντος. 

 Είναι υπεύθυνος για την παροχή, επανασύνδεση και διακοπή των υδροδοτήσεων. 

 Έχει  την  ευθύνη  για  την  ομαλή  και  απρόσκοπτη  υδροδότηση  του  νησιού  και  την  

καλή ποιότητα του νερού, επικουρούμενος από τον αρμόδιο προς τούτο δημοτικό υπάλληλο, ο 

οποίος λογοδοτεί και ενημερώνει τον εν λόγω Αντιδήμαρχο. 

 Έχει την ευθύνη για την έγκαιρη πληρωμή του προμηθευτή και του μεταφορέα του νερού 

ενημερώνοντας τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και τον Δήμαρχο. 

 Έχει την ευθύνη για την συντήρηση και καλή λειτουργία των αυτοκινήτων και 

οχημάτων του Δήμου, μετά από έλεγχο ο οποίος θα ζητηθεί από την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία 

της Περιφέρειας. 

 Τηρεί  φάκελο,  με  ειδικές  καρτέλες,  για  κάθε  επισκευή  αυτοκινήτου  και  οχήματος, 

αναγράφοντας τις ημερομηνίες και αναλυτικά τις κάθε γενόμενες επισκευές, με την βοήθεια του 

εκάστοτε αρμόδιου δημοτικού υπαλλήλου. 

 Είναι  υπεύθυνος  για  τα  καύσιμα  των  αυτοκινήτων  και  οχημάτων  του  Δήμου  

(βενζίνη  και πετρέλαιο κίνησης) τηρώντας σχετικές καρτέλες με ποσότητες και κόστος για κάθε 

αυτοκίνητο, με την βοήθεια του εκάστοτε αρμόδιου δημοτικού υπαλλήλου, ενημερώνοντας κάθε 

μήνα, εγγράφως, τον Δήμαρχο, για τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες. Επίσης είναι υπεύθυνος 

για το πετρέλαιο θέρμανσης των δημοτικών ακινήτων. 

 Έχει την ευθύνη για την έγκαιρη πληρωμή των δαπανών προς τρίτους συμβαλλόμενους με 

τον Δήμο, σε σχέση με την επισκευή αυτοκινήτων του Δήμου και την προμήθεια καυσίμων, 

κινώντας με μέριμνα του όλες τις οφειλόμενες διαδικασίες του Δήμου. 

 Έχει την ευθύνη για την συνεχή παρακολούθηση των απογραφών του Δήμου, των 

αναλωσίμων και μη υλικών, παρακολουθώντας και καταγράφοντας τις προς τούτο εκδιδόμενες 

αποφάσεις Δημάρχου, Δημοτικού Συμβουλίου και Οικονομικής Επιτροπής, με τις οποίες 

προμηθεύεται ο Δήμος τα διάφορα υλικά. Τηρεί προς τούτο βιβλία απογραφών, τα οποία 
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υποχρεούται να επιδεικνύει σε κάθε δημοσιονομική ζήτηση από προϊσταμένους ελεγκτικούς 

φορείς της Πολιτείας. 

 Οφείλει να τηρήσει και να υποβάλει στον Δήμαρχο πρωτόκολλο της απογραφικής 

τακτοποίησης  των αποθηκών του Δήμου στα «Σφαγεία». Τηρεί προς τούτο βιβλίο  αποθήκης  του 

Δήμου.  Κατά  την  άσκηση  αυτής  της  αρμοδιότητος  θα  συνεργάζεται  και  θα  επικουρείται  

από  τον εκάστοτε αρμόδιο δημοτικό υπάλληλο. 

 Έχει την ευθύνη και παρακολουθεί την χρήση των διαφημιστικών πινακίδων, την 

τοποθέτηση αυτών σε κοινόχρηστους χώρους όπου επιτρέπεται σύμφωνα με όσα ορίζει το 

Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή  του  κανονιστικού  περιεχομένου  και  την  συμβατότητα  

αυτών  με  τον  χαρακτηρισμό  του νησιού  ως  παραδοσιακού  οικισμού,  σε  συνεργασία  με  την  

αρμόδια  Πολεοδομία.  Επίσης  έχει  την ευθύνη για τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων της 

νομοθεσίας για την υπαίθρια διαφήμιση και των προδιαγραφών διαφημιστικών πλαισίων και 

επιγραφών, την αφαίρεση των παρανόμων υπαίθριων διαφημίσεων και επιγραφών και την 

επιβολή των προβλεπομένων σε σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου προστίμων, υπό 

τις προϋποθέσεις και τους όρους που προβλέπει η κείμενη  νομοθεσία. 

 Είναι   υπεύθυνος   για   την   απομάκρυνση   από   τους   κοινόχρηστους   χώρους   

των εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων, τηρώντας την προβλεπόμενη  διαδικασία με τον  

εκάστοτε  αρμόδιο δημοτικό υπάλληλο. 

 Είναι υπεύθυνος για την προστασία των δημοτικών συμφερόντων από τυχόν καταλήψεις 

κοινοχρήστων χώρων, από αυθαίρετες ενέργειες δημοτών, κατοίκων του νησιού ή τρίτων, 

ενημερώνοντας άμεσα το Αστυνομικό Τμήμα,  μέσω του  αρμόδιου δημοτικού υπαλλήλου,  

βάσει  των αυτοψιών που θα διενεργούνται από την αρμόδια επιτροπή. 

 Είναι αρμόδιος για την έκδοση και υπογραφή αδειών κυκλοφορίας ζωήλατων οχημάτων 

της νήσου. 

 Έχει την ευθύνη για τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 59, παρ. 4, α,β,γ,δ,στ 

του Ν. 3852/2010, εκτός των θεμάτων που αναφέρονται στη διαφάνεια και την ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση, για τα οποία αρμόδια είναι η Αντιδήμαρχος κ. Παρασκευή Στόφυλα. 

 Κατά  την  άσκηση  των  αρμοδιοτήτων  του  θα  συνεργάζεται  και  θα  επικουρείται  από  

τους δημοτικούς Συμβούλους κ.κ. Δημήτριο Χιώτη, Παναγή Γιαννακούλια, Θωμά Θυμαρά. 

2. – Ορίζει Αντιδήμαρχο, με αντιμισθία, την δημοτική σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. 

Παρασκευή Στόφυλα, υποβοηθούμενη από τους κατά περίπτωση παρακάτω αναφερομένους 

εντεταλμένους και συνυπεύθυνους δημοτικούς συμβούλους, στην οποία και μεταβιβάζει τις 

παρακάτω αρμοδιότητες: 

 Έχει την ευθύνη και εποπτεία των δεξιώσεων και των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 

Δήμου. 

 Αναπληρώνει  το  Δήμαρχο  και  εκπροσωπεί  το  Δήμο  στις  διάφορες  θρησκευτικές  

τελετές  και εορτές, συμμετέχοντας και οργανώνοντας αυτές κατά τον καλλίτερο δυνατό τρόπο, 

ενημερώνοντας προς τούτο τον Δήμαρχο. 

 Έχει την ευθύνη και την εποπτεία της τράπεζας αίματος και για ότι έχει σχέση με την 

δημόσια υγεία των κατοίκων και τα θέματα πρόνοιας του Δήμου. 

 Είναι υπεύθυνη για τις οικονομικές χορηγίες και προσφορά κάθε είδους παροχών και 

κοινωνικών υπηρεσιών σε άπορους, πολύτεκνους, άτομα με αναπηρίες και γενικά έχοντες ανάγκη 

δημότες του νησιού. 

 Έχει την ευθύνη για τον έλεγχο τήρησης της τουριστικής νομοθεσίας από τις επιχειρήσεις 

τουριστικού ενδιαφέροντος κατά τις ειδικότερες προβλέψεις του νόμου. 

 Έχει την ευθύνη για την λειτουργία των λαϊκών αγορών, στις προβλεπόμενες ώρες και 

ημέρες εντός του οικισμού τηρώντας τις νόμιμες διαδικασίες και τις προβλεπόμενες στο νόμο 

προδιαγραφές και όρους λειτουργίας  των  λαϊκών  αγορών  και   την  άσκηση  υπαίθριων  

δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών, με την υποστήριξη του εκάστοτε 

αρμόδιου δημοτικού υπαλλήλου. 

 Είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και των εν γένει 

θεμάτων που συνδέονται με χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια προγραμμάτων χρηματοδότησης. 

 Έχει την ευθύνη για θέματα Πολεοδομίας, όταν αυτά εκχωρηθούν στο Δήμο Σπετσών. 

 Έχει την ευθύνη για θέματα Αλιείας και Αγροτικής Ανάπτυξης, όταν αυτά εκχωρηθούν στο 

Δήμο Σπετσών. 
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 Εκδίδει και υπογράφει τις άδειες γόμων και τελεί τους πολιτικούς γάμους. Σε περίπτωση 

κωλύματος ή απουσίας της, θα την αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Πάνου. 

 Έχει την ευθύνη για την χρήση, λειτουργία και συντήρηση του ασθενοφόρου. 

 Είναι υπεύθυνη για τον τομέα Πολιτικής Προστασίας, τηρώντας σχετικό φάκελο με όλα τα 

θεσμικά  πλαίσια  των  οφειλομένων  από  τον  Δήμο  ενεργειών,  τις  οποίες  οφείλει  να  

εκτελέσει,  όταν τούτο απαιτηθεί. 

 Αναπληρώνει το Δήμαρχο και εκπροσωπεί το Δήμο στις διάφορες πραγματοποιούμενες 

κοινωνικές εκδηλώσεις από συλλόγους, σωματεία, σχολεία κ.λ.π, ενημερώνοντας προς τούτο τον 

κ. Δήμαρχο. 

 Είναι αρμόδια για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης βάσει της παρ. 4 

του αρ. 59 του Ν. 3852/2010 και για τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 71 του Ν. 

3852/2010 (δημοτικό κατάστημα, βιβλία, αρχεία του Δήμου και ιστοσελίδα), εκτός των 

παραγράφων 1 και 2 για τα οποία την αρμοδιότητα θα έχει ο Αντιδήμαρχος κ. Πάνου. 

 Κατά  την  άσκηση  των  αρμοδιοτήτων  της  θα  συνεργάζεται  και  θα  επικουρείται  από  

τους δημοτικούς Συμβούλους κ.κ. Θεόδωρο Κοκοράκη, Παναγιώτη – Ζώη Τριπολιτσιώτη και 

Γεώργιο Λυράκη. 

Β. – Οι ανωτέρω Αντιδήμαρχοι κατά την διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν μέλη του 

Προεδρείου του  Δημοτικού  Συμβουλίου. Η ανάκληση Αντιδημάρχου πριν την λήξη της θητείας 

του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου. 

Γ. – Οι ανωτέρω Αντιδήμαρχοι εισηγούνται τα θέματα αρμοδιοτήτων τους στην Οικονομική 

Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο και υπογράφουν την αλληλογραφία των αρμοδιοτήτων που 

τους μεταβιβάζονται. 

Δ. – Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχου, τις μεταβιβασθείσες στον απόντα ή 

κωλυόμενο Αντιδήμαρχο καθ’ ύλην αρμοδιότητες ασκεί ο ίδιος ο Δήμαρχος. 

Ε. – Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο 

Αντιδήμαρχος κος Πάνου που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν και αυτός απουσιάζει ή 

κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου ορίζεται να ασκεί η Αντιδήμαρχος κα Στόφυλα. 

ΣΤ. – Διευκρινίζεται ότι ο Δήμαρχος Σπετσών έχει ο ίδιος την πλήρη και 

αποκλειστική αρμοδιότητα ως πειθαρχικός προϊστάμενος των υπαλλήλων του Δήμου, 

και η αρμοδιότητα αυτή ούτε μεταβιβάζεται σε Αντιδήμαρχο ούτε και δύναται να 

ασκηθεί από Αντιδήμαρχο καθώς είναι αμεταβίβαστη. Στους ορισθέντες  δια  της  

παρούσης  Αντιδημάρχους  μεταβιβάζονται  αποκλειστικώς  και  μόνον  οι αρμοδιότητες 

που αναφέρονται ρητώς στην παρούσα, και η απαρίθμηση των αρμοδιοτήτων είναι 

αποκλειστική και όχι ενδεικτική. Ο Δήμαρχος Σπετσών επιφυλάσσεται για την 

ανάθεση / μεταβίβαση και άλλων αρμοδιοτήτων (εκτός όσων διαλαμβάνονται στην 

παρούσα) προς τους ορισθέντες Αντιδημάρχους με νεότερη ειδική απόφασή του κατά τη 

διακριτική του ευχέρεια και ανάλογα με την πορεία της διακυβέρνησης του Δήμου και 

τις ανάγκες που ενδεχομένως θα προκύψουν. 

Ζ. – Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί μια φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα της 

Περιφέρειας Αττικής ή σε μια εβδομαδιαία εφημερίδα της πρωτεύουσας της Περιφέρειας, να 

αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Σπετσών και να θυροκολληθεί στον πίνακα 

ανακοινώσεων και δημοσιεύσεων του Δήμου  Σπετσών. 

 

 

 

 

Εσωτερική Διανομή: 

- Γραφείο κ. Δημάρχου 
- Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου 
- Αντιδήμαρχοι 
- Δημοτικοί Σύμβουλοι 

- Υπάλληλοι Δήμου και Ν.Π.Δ.Δ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  Κ. ΛΥΡΑΚΗΣ 
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